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 5G SZÉRIA

DEUTZ-FAHR
5080 G - 5090 G - 5100 G
5090.4 G - 5105.4 G - 5115.4 G



100%-IG MEZŐGAZDASÁGRA OPTIMALIZÁLT
MOTORVÁLASZTÉK

A páratlanul hatékonyan üzemeltethető 5G sorozatú DEUTZ-FAHR traktorok az úttörő jellegű új technológia alkalmazásának kö-
szönhetően három különböző  változatban érhetőek el: „HD” (az Agrofarm típusok új továbbfejlesztett változata), valamint kevés-
bé megterhelő igénybevétel esetén a jóval kompaktabb kialakítású „MD” és „LD” változatokban. A továbbfejlesztett 5G sorozat 
típusai a korábbiakhoz képest többféle változatban rendelhetőek meg, így mindenki megtalálhatja az adott felhasználási célra 
leginkább megfelelő kivitelt. A maximális sokoldalúság jegyében kifejlesztett csúcstechnológiájú munkagépek rendkívül rugal-
mas felszereltségük által még a különleges alkalmazási igények estén is nagyszerűen hasznosíthatóak.

Az 5G sorozat teljesen új fejlesztésű FARMotion Tier 4i motorjai a csúcstechnológia 
alkalmazása révén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, és ugyanakkor megbízha-
tóság és hosszú élettartam jellemzi őket. A 3 vagy 4 hengeres változatban rendel-
hető motorok elektronikus vezérlésű közös nyomócsöves Bosch befecskendezéssel, 
töltőlevegő-visszahűtővel kiegészített kényszerített indukciós turbófeltöltővel, va-
lamint DOC típusú kipufogógáz-utókezelő rendszerrel rendelkeznek.
Az új 5G sorozat által alapfelszereltségként felvonultatott egyedülálló biztonsági 
funkciók minden lehetséges munkakörülmény között utolérhetetlen biztonságot 
nyújtanak.

IDEÁLIS VÁLASZTÁS HOMLOKRAKODÓ
HASZNÁLATA ESETÉN
A homlokrakodó rögzítésére szolgáló gyárilag felszerelt „Ready Kit” készlet segítsé-
gével a traktor-homlokrakodó kombináció teljes potenciálja kihasználható. Az 5G 
sorozat egyedülálló erősségeivel együtt a „Ready Kit” készletnek köszönhetően ezek 
a traktorok ideális kombinációt alkotnak a DEUTZ-FAHR homlokrakodókkal.
„Ready Kit” készlet (váz, kiegészítő hidraulika-kör és elektromos áramkör, botkor-
mány)
+ masszív első tengely
+ 60 ECO típusú hidraulikus rendszer (maximális teljesítmény 1600 ford./perc for-
dulatszámon),
+ FOPS (leeső tárgyak elleni) védőszerkezettel ellátott nagy láthatóságú tetőkialakí-
tás, + feleannyi kormánykerék-fordulatot igénylő, gyorsabb manőverezést biztosító 
SDD gyorskormányzási rendszer,
+ a „Stop&Go” rendszernek köszönhetően a gépkezelő csak a fékpedál használatával 
megállíthatja a traktort.

5G SOROZAT „HD”

• 3 típusváltozat (5090.4 - 5105.4 - 5115.4)
• 4 hengeres FARMotion motor
• 4800 kg-os emelési kapacitás
• 7400 kg-os megengedett maximális terhelés
• 38 hüvelykes maximális gumiabroncsméret

5G SOROZAT „MD”

• 5 típusváltozat (5090 G - 5090.4 G - 5100 G - 5105.4 G - 5115.4 
• 3 vagy 4 hengeres FARMotion motor
• 3600 kg-os emelési kapacitás
• 6200 kg-os megengedett maximális terhelés
• 34 hüvelykes maximális gumiabroncsméret

5G SOROZAT „LD”

• 3 típusváltozat (5080 G - 5090 G - 5100 G)
• 3 hengeres FARMotion motor
• 3500 kg-os emelési kapacitás
• 5500 kg-os megengedett maximális terhelés
• 30 hüvelykes maximális gumiabroncsméret

DEUTZ-FAHR 5G SZÉRIA, 
RENDKÍVÜL SOKOLDALÚ



ERŐÁTVITEL ÉS TLT-HAJTÁS

Az új 5G sorozat tagjai különböző változatú, rendkívül hatékony módon működtethető sebességváltókkal rendelhetők. A 4 különböző munkavégzési 
tartományban (lassú, gyors, alulhajtó vagy mászó) használható négy, illetve öt sebességi fokozatból, a két vagy három Powershift (terhelés alatt kapcsol-
ható) fokozatból, valamint a mechanikus vagy hidraulikus kapcsolású terhelés alatti irányváltóból álló bőséges választék még az egyedi üzemeltetési 
igényeket is kielégíti. 8–60 sebesség mindkét menetirányban, közúton pedig 40 km/h utazósebesség gazdaságos üzemmódban. A hatékonyság növelése 
érdekében az 5G sorozatú traktorok 4, elektrohidraulikusan kapcsolható szabványos TLT sebességfokozattal (540/540ECO, 1000/1000ECO) vannak ellátva. 
A  fronthidraulikával szerelt traktorok opcionálisan 1000 ford./perc fordulatszámon üzemelő első TLT-hajtóegységgel is felszerelhetőek, emellett a sebes-
ségarányosan működő TLT-egység is elérhető.

MEGGYŐZŐ PONTOSSÁGÚ TELJESÍTMÉNYVEZÉRLÉS

Az alapfelszereltséghez tartozó mechanikus hátsó vonóhorog pozíció- és vonóerő-szabályozással van el-
látva.
Az opcionálisan rendelhető elektronikusan vezérelt (EHR) vonóhorog kivételesen pontos vonóerő- és po-
zíciószabályzást nyújt. Az EHR rendszer a vegyes és az úszó üzemmódon túl számos egyéb funkciót is kínál: 
gyors talajfogás (úszó pozíció), rezgéscsillapítás a 3-pontos felfüggesztéshez csatlakoztatott munkaeszkö-
zök vonatkozásában, „STOP” gombbal szüneteltethető vontatási üzemmód, emelési magasság határoló és 
leeresztési szabályzás. A hátsó vonószerkezet maximális emelési kapacitása 4800 kg, az elülső vonószerke-
zet maximális emelési kapacitása 1850 kg

INNOVATÍV HIDRAULIKUS RENDSZER 
Az új 5G sorozatú traktorok moduláris kialakítású hidraulikus rend-
szerrel segítik elő a hatékony  munkavégzést. Az  akár  4 pár  8-utas 
hátsó kihelyezett hidraulika csatlakozókkal (melyek közül kettő 
elektronikusan vezérelt) ellátott, 55 l/perc teljesítményű nyitott 
központú szivattyú is az alapfelszereltség részét képezi. Az ECO 
(Gazdaságos) változat két darab, áramlásszabályozóval ellátott, 60 
l/perc teljesítményű, mechanikusan vezérelt szivattyúi s mindössze 
1600 ford./perc motorfordulatszámon adják le csúcsteljesítményü-
ket, így akár részleges terhelés esetén is magas hidraulikus áramlási 
sebességet nyújtanak.

KATEGÓRIAELSŐ VEZETŐFÜLKE

Az új, 4-oszlopos, D-Class2 vezetőfülke a rendkívül ergonomikus ki-
alakításnak köszönhetően egyszerű kezelhetőséget és ugyanakkor 
kényelmes munkakörnyezetet biztosít. Az új 5G sorozat vezetőfül-
kéjének szemet gyönyörködtető formaterve, az innovatív anyag-
felhasználás, valamint a logikusan elrendezett, különböző színű 
kezelőszervek magasra teszik a mércét.

• 3 típusváltozat (5080 G - 5090 G - 5100 G)
• 3 hengeres FARMotion motor
• 3500 kg-os emelési kapacitás
• 5500 kg-os megengedett maximális terhelés
• 30 hüvelykes maximális gumiabroncsméret
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DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

5090.4 5105.4 5115.4

Tier4i Tier4i Tier4i 
FARMotion FARMotion FARMotion
4/3849/2 4/3849/2 4/3849/2

bar 2,000 2,000 2,000

65/88 75/102 80/109
61.6/84 71.1/97 75.8/103

Nm 354 408 436
% 32 32 30

DOC / exEGR DOC / exEGR DOC / exEGR
152 152 152

-
8 + 8 8 + 8 -

16 + 16 16 + 16 -

10 + 10 10 + 10 10 + 10
20 + 20 20 + 20 20 + 20

-
16 + 16 16 + 16 -
32 + 32 32 + 32 -

20 + 20 20 + 20 20 + 20
40 + 40 40 + 40 40 + 40

2 2 2

- -
- - 30 + 30
- - 60 + 60
- - 3

kg 3600 3600 3600
kg 4800 4800 4800

kg 1850 1850 1850

55 55 55
60ECO 60ECO 60ECO

4 / 6 / 6 + 2 4 / 6 / 6 + 2 4 / 6 / 6 + 2

480/70R34 480/70R34 480/70R34
mm 4314 4314 4314
mm 2209 / 2609 2209 / 2609 2209 / 2609
mm 2400 / 2360 2400 / 2360 2400 / 2360
mm 1728 / 2128 1728 / 2128 1728 / 2128 
mm 1706 / 2106 1706 / 2106 1706 / 2106 
mm 2730 2730 2730

kg 4200 4200 4300
kg 7000 7000 7500

 

KÖZPONT: 6500 Baja, Szegedi út 102.
  www.dorker.hu

MŰSZAKI ADATOK 5G „HD” SOROZAT

MOTOR
Károsanyag-kibocsátási besorolás

Típus

Hengerek száma/lökettérfogat/szelepek száma

Közös nyomócső

Turbo töltőlevegő-visszahűtő

Max. teljesítmény (ECE R 120 szabvány szerint),2000 ford./perc fordulatszámon

Teljesítmény 2200 ford./perc névleges fordulatszámon (ECE R 120 szabvány szerint)

Maximális forgatónyomaték 1600 ford./perc fordulatszámon

Nyomatéktartalék

Elektronikus motorvezérlés

Kipufogógáz-utókezelő rendszer

Üzemanyagtartály űrtartalma

TENGELYKAPCSOLÓ MODULÁCIÓ
Mechanikus erőátvitel (LS)

Hidraulikus azonnali irányváltás (GS)

Stop&Go rendszer (GS)

MECHANIKUS SEBESSÉGVÁLTÓ
4 sebességes

Sebességfokozatok száma

Sebességfokozatok száma mászó üzemmód és alulhajtás esetén

5 sebességes váltó

Sebességfokozatok száma

Sebességfokozatok száma mászó üzemmód és alulhajtás esetén

MECHANIKUS HI-LO VÁLTÓMŰ
4 sebességes

Sebességfokozatok száma

Sebességfokozatok száma mászó üzemmód és alulhajtás esetén

5 sebességes váltó

Sebességfokozatok száma

Sebességfokozatok száma mászó üzemmód és alulhajtás esetén

Powershift (terhelés alatt kapcsolható) sebességfokozatok száma

POWERSHIFT (TERHELÉS ALATT KAPCSOLHATÓ) VÁLTÓ
5 sebességes váltó

Sebességfokozatok száma mászó üzemmód és alulhajtás esetén

Powershift (terhelés alatt kapcsolható) sebességfokozatok száma

HÁTSÓ TLT
Elektrohidraulikus kapcsolás

TLT 540/540ECO

TLT 540/540ECO/1000/1000ECO

Menetsebesség, TLT

ELÜLSŐ TLT
TLT 1000

ELSŐ ÉS HÁTSÓ TENGELY
Elektrohidraulikus elsőkerék-hajtás

Elektrohidraulikus differenciálzár

FÉKEK ÉS KORMÁNYZÁS
Négykerék-fékezés (40 km/h típusok)

Mechanikus rögzítőfék

Hidraulikus rögzítőfék

Pótkocsi hidraulikus fékszelepe

Pótkocsi pneumatikus fékszelepe

Hidrosztatikus kormányzás független szivattyúval

SDD-rendszer

VONÓHOROG
Mechanikus hátsó vonóhorog

Elektronikus hátsó vonóhorog

Hátsó vonóhorog emelési kapacitása (alapfelszereltség)

Hátsó vonóhorog emelési kapacitása (opcionális)

Elülső vonóhorog

Elülső vonóhorog kapacitása

HIDRAULIKUS RENDSZER
Szivattyúteljesítmény (alapfelszereltség)

Szivattyúteljesítmény (opcionális)

Nyitott központú hidraulikus rendszer

Hátsó kiegészítő szelepek

VEZETŐFÜLKE
Légkondicionálás

Nagy láthatóságú tető

Vezetőülés mechanikus felfüggesztéssel

Vezetőülés légrugós felfüggesztéssel

Utasülés

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK
Szabványos hátsó gumiabroncsok

Maximális hosszúság, hátsó csatlakoztatással

Szélesség (min./max.) mm

Tengelytávolság (négy- , illetve kétkerék-meghajtás)

Első nyomtáv (min./max.)

Hátsó nyomtáv (min./max.)

Maximális fülkemagasság

Tömeg vezetőfülkével együtt

Maximális terhelhetőség

ALAPFELSZERELTSÉG         OPCIONÁLIS

Márkakereskedő

szám/cm³/szám

kW/LE

kW/LE

liter

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

szám

l/perc

l/perc
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SAME DEUTZ-FAHR márkája    A DEUTZ-FAHR a

A Deutz-Fahr cég eredeti
kenőanyagok és hűtőfolyadékok 
használatát javasolja.
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